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 دهیچک
قرار دارد کهه   یاسیو س یطیمح ستیز ،یاجتماع ،يعوامل اقتصاد ریتحت تأث یخیارزش تار با يها حفاظت از بافت

 یطیههر شهرا   يرا شهناتت و بهرا   یخیارزش تار با يها واردشده بر بافت راتیتأث توان یعوامل م نیا ییبا شناسا

اما  ،ها است نوع بافت نیا يبرا يزیر برنامه يها از ضرورت ی،راثیو م یخیتار يها از بافت حفاظتکرد.  يزیر برنامه

بهه تهداو     تهوان  یها مه  چالش نیا ۀکه ازجمل کند یحفاظت را دچار چالش م ر،ییدر حال تغ و دهیچیپ یطیمح وجود

 يامکهان را بهرا   نیه ا ی،پژوه ندهیآ ۀنوآوران يها استفاده از روش .کرد اشاره یبوم تیجمع دادن دستو از یفرسودگ

 نیمنظهور تهدو   به ،نیبنابرا ؛مقابله کنند یطیمح يها تیقطع ها و عد  تا با چالش کند یفراهم م يشهر زانیر برنامه

بافهت   يهها  نهده یآ دنیکشه ریتصو به با قیتحق نیا ،یخیتار يها مواجهه و حفاظت از بافت يبرا محور ندهیآ یاتیادب

 لیوتحل هیبا تجزپردازد. سپس  می زدی یخیتار بافت حفاظتمؤثر بر  يدیعوامل کل ییابتدا به شناسا ،شهر یخیتار

 يآور . روش جمه  کند یم نیرا تدو یخیبافت تار ةندیآ يوهایاثر متقابل، سنار لیاستفاده از روش تحل وعوامل  نیا

 ییشناسها  اننفهر از متخصصه   01 ،هدفمنهد  يریه گ ( است. با استفاده از نمونهحبه)مصا یدانیو م ياسناد ،اطالعات

 ،يشهرساز ةحوز در) یعلم ئتیه ياعضا شاملاین افراد  .هستند قیدانش و تجربه در موضوع تحق يدارا که ندشد

و  یجهان ثبت ةپروند ياعضا زد،ی یخیتار بافتمرمت  و ینیبازآفر ةحوزمشاور در  نامهندس ،(یپژوه ندهیو آ مرمت

مطالعهات   یهسهتند. بها بررسه    زدیه  يشههردار  در یخیتار بافت نو مسئوال زدی یخیبافت تار گاهیدر پا نمسئوال

 نیه ا ق،یه تحق انو با نظهر متخصصه   ییشناسا زدی یخیمؤثر بر حفاظت بافت تار يدیعوامل کل ی،فیو توص ياسناد

 شهد  يگذار ارزش ق،یتحق انمتخصص وسیلۀ به شده ییشناسا يدیعامل کل 22شدند.  میو تنظ تدوین يدیعوامل کل

نشهان   جی. نتاشدند لیوتحل هیتجزي ریرپذیو تأث يرگذارینظر تأث از قیحقت يها داده ،مک کیافزار م که به کمک نر 

تهوان   ،یدرآمد دولهت بهه اقتصهاد نفته     یوابستگ زانیم ،یخیاربافت ت ةندیمؤثر بر آ يها شرانیپ نیتر مهم دهد یم

 زدیه  یخیبافت تهار  يبرا ویهشت سنار ها، شرانیپ نیمصرف است که از برتورد ا يو الگو یالملل نیب يریپذ رقابت

 نیه است کهه در ا  شده نیتدو وهایسنار آن در موجود يفضا و،یسنار هر منطق نظرداشتنمتصور شد. با در توان یم

 ییایه پو ،يکالبد ۀتوسع ،ارزش با يحفظ عملکردها ،ی)حفاظت، دسترس زدی یخیبافت تار يارکان شهرساز ان،یم

 .شد یبررس وی( در هر سناریانسان يها و حفظ ارزش ستیز طیبا مح یستیز هم ،ياقتصاد بهبود ،یفرهنگ-یاجتماع
 

 .زدی یثبت جهان ۀعرص ،یسیونویمؤثر بر توسعه، سنار يها شرانیپ ،یخیبافت تار ،یپژوه ندهی: آيدیکل يها واژه
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 مقدمه
ی ها واکنشی پیچیده با ها طیمحی در میان طیمح ستیزمواجهه با تغییرات اجتماعی، تکنولوژیک و  منظور به ها سازمان

(. Bühring & Liedtka, 2018: 135م کنند یمسریع، توجه بیشتری به چگونگی تجسم آینده و جهت راهبردهای خود 

 :Ramírez & Selsky, 2014م استی سازمانی، دارای تاریخ فکری طوالنی ها طیمحتحقیق درمورد عدم قطعیت در 

ی رگذاریتأثی جهان برجسته شده است، زیر برنامهشته در ادبیات (. یکی از موضوعات مهم که طی دو دهۀ گذ1

 عنوان بهی گذار استیسی ها برنامهبه بعد، در اجرای  2118ی که از اوایل دهۀ ا گونه بهی است؛ گذار استیسی بر نگار ندهیآ

هم نیز در قلمرو ی صورت گرفته است. این ما گستردهی بردار بهرهی، ساز میتصمۀ کنند یبانیپشتابزار سیستمی و 

ی است زیر برنامهاجزای جداناشدنی فرایند  نیتر یاصلی برای آینده، از زیر برنامه عنوان بهی ا منطقهی شهری و زیر برنامه

 توان یمی را ا منطقهی شهری و زیر برنامهی به عرصۀ پژوه ندهیآ(. ورود جدی رویکرد 93: 2911و همکاران،  زاده ملکم

 (.291: 2910قرن بیستم دانست ممشکینی و همکاران،  آخری ها دههدر 

 را امکان نیستند و به همین سبب این مؤثر و محور آینده رویکرد دارای گذاران استیس و شهری ریزان امروزه برنامه

با  ردبرخورو آماده شوند و توانایی  کنند و برای اصالحات پیش ینیب شیپ موجود نیز الوقوع بیقر تحوالت با تا ندارند

رو هستند که این  ی متنوعی روبهها چالشهمواره با  گذاران استیسو  زانیر برنامهی ذاتی را داشته باشند. این ها یدگیچیپ

، دقیق و مند نظام صورت بهشده از آینده  ی رسمها کیتکنو  ها روشبر  دیتأکفقط با تصورات آیندۀ شهرها و با  ها چالش

ی منابع قبلی، ادبیات ها یستگیشا رغم یعل(. Ratcliffe & Krawczyk, 2011: 643رویارویی است م جامع قابل

ی شهری را نشان زیر برنامه ازیموردنموارد  خصوص به یپژوه ندهیآتخصصی، جدایی اساسی بین وسعت و محتوای تجارب 

ی ها روشز دارند و بیشتر ی تمرکنیب شیپبر ابزارهای  ندهیآ به نگاه زمان در زانیر برنامه. از طرف دیگر دهد یم

ی مهم ها یژگیو(. با توجه به Güell & Redondo, 2012: 319م رندیگ یمتجارب پوچ درنظر  عنوان بهی را پژوه ندهیآ

 ی در تجارب عملی و پژوهشی پررنگ است.پژوه ندهیآادبیات  خألی شهری، زیر برنامهی در پژوه ندهیآ

معنوی و طبیعی شهر هستند و این فضاها، -ی فرهنگی و میراثی تاریخیها ثروتۀ دربردارندی تاریخی، ها بافت

و  91: 2911مدفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان،  ندفرهنگی هست-ی تاریخیها ارزشۀ کنند منعکسفضاهایی پویا و 

ط بین بیانگر رواب (European Commission, 2017موسیلۀ کمیسیون اروپا  (. مطالعات اخیر میراث فرهنگی به22

این مطالعات با مصاحبه با شهروندان اروپایی نشان  درواقعی اقتصادی و جامعۀ اروپایی با میراث فرهنگی است. ها انیجر

(. با توجه به Dans, González, 2019: 68م دانند یماز مسائل شخصی  تر مهمها میراث فرهنگی را  درصد آن 08داد 

اند.  طور گسترده پذیرفته شده جایگاه ویژه در فرهنگ و میراث فرهنگی بهتاریخی، شهرها با کسب  ارزش بای ها بافت

در زمینۀ شهرها، باید  ها بافت. این کند یمی تاریخی را شایستۀ حفاظت ها بافت ی بافت تاریخی،ها ارزشخصوصیات و 

(؛ Doratli, Hoskara, & Fasli, 2004: 329-330م شوندعنوان یک کل درنظر گرفته  ی حفاظت، بهها دغدغهی جا به

محور،  بنابراین، حفاظت از میراث جهانی بافت تاریخی برای آیندگان و همچنین ضرورت توجه به رویکردهای آینده

منفرد موجود  صورت بهی تاریخی ها بافتپژوهی و  ی در زمینۀ آیندهشمار یب. مطالعات ندمسائل اصلی این تحقیق هست

 .شود یممشترک احساس  صورت به شده مطرحی ها جنبه گرفتندرنظرمطالعاتی با  خأل، اما است
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ی تاریخی و ها ارزشدلیل وجود  بهبافت تاریخی در کشور است،  فرد منحصربهبافت تاریخی شهر یزد که نمونۀ 

ی میراثی، منبع مناسبی از ها ارزشبر داشتن  . این بافت عالوهشود یممیراث فرهنگی شناخته  عنوان بهفرهنگی، 

آثار ارزشمند  نظر ازشهرهایی است که  ازجمله. از میان شهرهای ایران، یزد استی معماری و شهرسازی بومی ها درس

، در سطح کشور و جهان مطرح شده است. فرد منحصربهی ها یژگیوتاریخی در بافت قدیم آن، با معماری غنی و 

است که  شده شناختهبه رسمیت  1821سال  وسیلۀ یونسکو در ی ملموس و ناملموس بافت تاریخی شهر یزد بهها ارزش

شهر  نینخست عنوان به. ثبت جهانی شهر یزد دهد یمی این میراث را به جهانیان نیز نشان ها ارزشاین امر اهمیت 

 منظور بهۀ شهری گستردی زیر برنامهتاریخی ایران در فهرست یونسکو، به مدیریت یکپارچه، رعایت اصول معماری و 

(. هدف از این پژوهش، حفاظت از 291-290: 2910ی برای آن نیازمند است ممویدفر، صابری، نگار ندهیآپایداری و 

این فضاها شایستۀ حفاظت هستند و حفاظت از میراث  که چرا؛ استمیراث فرهنگی  عنوان بهی تاریخی یزد ها بافت

عی، تنوع فرهنگی و خالقیت، حس اجتماعی و هویت فرهنگی، تعامالت اجتماعی و شبکۀ اجتما تواند یمفرهنگی 

(، اما با توجه به شرایط Jim, 2017: 136-137وجود بیاورد ممشارکت جامعه، فرهنگ محلی و تاریخ توسعۀ شهر را به

حفاظت از  منظور بهبنابراین  اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، حفاظت دچار چالش شده است؛ رگذاریتأثتغییر و عوامل  درحال

ی بافت تاریخی یزد با نگاه جامع ها ندهیآی به بررسی پژوه ندهیآ روشمیراث جهانی برای آینده، این تحقیق با استفاده از 

 .پردازد یم مدت یطوالن یبا افق زمانو یکپارچه 

 قیتحق ينظر یمبان

یشهریزیربرنامهبردیتأکپژوهیباآینده

پژوهی را مشاهده کرد. ریشۀ  ی آیندهها کیتکنو  ها روشبازتاب روزافزون عالقه به  توان یمشهرها  انداز چشماخیراً در  

 2118و  2128ی ها دههوسیلۀ آمریکا در طول  ی نظامی پیدا کرد که بهزیر برنامهدر مطالعات  توان یمپژوهی را  واژۀ آینده

. در شدند یمه موجب دگرگونی فناوری و جامعه نیروهایی تمرکز بیشتری یافت ک لیوتحل هیتجزآغاز شد و در ادامه بر 

مشارکتی و  انداز چشمی ظهور پیدا کرد که بر ساختار ا منطقهپژوهی  پژوهی با توسعۀ مفهوم مطالعات آینده اروپا آینده

ی و بلندمدت برا مدت انیمپژوهی موجب تفکر، بحث و ساخت آیندۀ  ی راهبردی استوار است. آیندهزیر برنامهی ها تیفعال

 ,Dixon, Montgomery, Horton-Baker & Farrellyم شود یمو شهرها  ها استاندر مناطق  نفع یذی ها گروه

2018: 781.) 

 ارائه، به پاسخ در و ادامه در. شد ارائه 2شرکت رند وسیلۀ به 2118دهۀ  در بلندمدت یزیر برنامه و ینیب شیپ فناوری

 گستردۀ تجارب. شدند مطرح سناریومحور های وتحلیل تجزیه و دلفی مانند ی،نیب شیپ فناوری اصلی ابزارهای برخی

 نیز پژوهی آینده مفاهیم و رویکردها این. گرفت انجام آمریکا هوایی و دریایی نیروی وسیلۀ به 2138 دهۀ در پژوهی آینده

 اوایل در. افتاد اتفاق ژاپن در 2118 سال در ،میشناس یم پژوهی آینده عنوان به امروز آنچه درنهایت. یافت توسعه اروپا در

 سوئد و کانادا استرالیا، مانند کشورهایی دهه، همین در. داشت وجود فرانسه در پژوهی آینده عمل ابتکار چندین 2108 دهۀ

                                                 
1. Rand 
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 و انگلستان آلمان، در ،2118 سال از پیش حال، بااین. کردند آغاز را پژوهی آینده فناوری به مربوط تجارب نیز

 انگلستان، هلند، آلمان، فرانسه، استرالیا، ،2118 سال در. داشت وجود پژوهی نسبتاً کمی آینده فناوری آمریکا متحدۀ ایاالت

 امروز تا که داشت اظهار توان یمکردند.  آغاز را پژوهی آینده مهم کشورها تجارب سایر و امریکا ۀمتحدایاالت 

 وارد دوم نسل کارشناساناست، وسیلۀ به ینیب شیپ فناوری به مربوط اول نسل: است مختلف نسل سه دارای پژوهی آینده

 :Hartman, 2011است م کاربردی و اجتماعی دیدگاه دارای پژوهی آینده آخر نسل در و شده تجاری و صنعتی موضوعات

335-336.) 

یک عمل سیستماتیک، مشارکتی، گردآوری مفاهیم آینده و فرایند  توان یمپژوهی را  گیل و ردندو معتقدند آینده

منظور  ی دانست. بها منطقهی در زمان حال و تحریک ابتکارات در حوزۀ شهری و ریگ میتصمبا هدف  انداز چشمساخت 

ی شهری، گیل و ردندو رویکردی را شامل پنج مرحلۀ اصلی معرفی زیر برنامهپژوهی و فرایند  ارتباط ابزارهای آینده

 فعالیت پنج بر مبتنی (1883ساریتاس م پژوهی آینده سیستماتیک (. دیدGüell & Redondo, 2012: 318م اند کرده

 برای رتینکردن، گام ترکیب، گام تحلیل و انتخاب، گام تغییر و تحول و گام فعالیت. ما از: گام درک اند عبارت که است

 از بسیاری پژوهی در آینده فعالیت اجرای در مراحل این از هریک که کند می بندی مرحله را این فرایند پژوهی آینده

پژوهی، مرحلۀ  پژوهی، مرحلۀ اصلی آینده آینده از: مرحلۀ پیش اند عبارت مراحل این است. شده استفاده کشورها

 ،یپژوه ندهیآ شیپ یعنصر اصل پنج یدارا یپژوه ندهیآ پوپر، نظر بر بنا(. 1 :2901 شاهکوه، عباسیمی پژوه ندهیآپسا

ی پژوه ندهیآ(. هورتون یک راهنمای کوتاه و ساده برای فرایند Popper, 2008: 66م است دیاقدام و تجد د،یتول ،استخدام

 نظری، ادبیات خصص،ت ،ها شبکه مدولت، آینده درمورد اطالعات آوری ارائه داده است که شامل مراحل جمع

 اقتصادی، اجتماعی، ابعاد درم فهم به دانش تفسیر و ، ترجمه(ها ینظرسنج کنندگان، تهیه تحقیقات، کنندگان، استفاده

است  (اقدام تیدرنها وها  شبکه ،ها گزارش ،ها کارگاه ابزارها،م تعهد و و ادغام (زیست محیط خارجی، قانونی، ی،فناور

ی برخوردار است که ا ژهیوپژوهی با حضور بازیگران اصلی محلی و منطقه از اهمیت  (. فرایند آیندهHorton, 1999: 6م

 کار، مقدمات چارچوب و فرایند درمورد یا منطقه مشاوران با وگو : گفتندیب یم( این فرایند را به این صورت 1822هیگدم م

 ها یورودمنطقه و  هر از ها گزارش و وتحلیل سناریو، تجزیه یها کارگاهوتحلیل،  تجزیه و ، آمارها یبررسمصاحبه،  عملی،

پژوهی موجب افزایش  یندهآمعتقدند  و مایلز (. راوتزHigdem, 2014: 44-45سرزمین م یپژوه ندهیآفرایند  به

شامل این مراحل است:  ها آنرو فرایند پیشنهادی  ینا از .شود یمی یادگیری اجتماعی و حکمروایی خوب شهر ها تیظرف

افزایی برای تکامل سیستم و  ، همها تیقطع چندگانۀ یادگیری میان بازیگران و عوامل، مقابله با تغییرات پویا و عدم

 (.Ravetz & Miles, 2016: 478-479منظور ایجاد خرد مشترک م مشارکت به

پرداخت.  یزیر رها و نظام مطالعات و برنامهشه ۀندیدر آ یپژوه ندهیآ یشناس معرفت یبه بررس 2919در سال  یمیمق 

اشاره دارد.  یپژوه ندهیآ یها از روش یریگ با بهره یو معمار یدر شهرساز یزیر برنامه دیبه نظام جد تحقیق او جینتا

 یبه طراح یاسالم-یرانیشده در شهر ا یفرهنگ یزیر برنامه گاهیاج نییبا هدف تب 2912و همکاران در سال  یوضیع

ضعف نظام  ،جینتابراساس . ندختپردا یپژوه ندهیآ کردیبا رو یاسالم-یرانیفرهنگ ا یزیر نظام برنامه ندیفرا یالگو

با استفاده از  2911زاده و همکاران در سال  است. ملک یپژوه ندهیفرهنگ و آ ۀبه مؤلف نکردن شهر در توجه یزیر برنامه
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 اند شهر کرج پرداخته کالن ۀتوسع یها مؤلفه لیمک به تحل کیافزار م از نرم یریگ اثرات متقاطع و با بهره ،لیتحل کیتکن

 یو بررس ییبه شناسا ی،نگار ندهیآ کردی( با رو2911م یو پورمحمد یمی. نعکردند یرا بررس یدیاساس عوامل کل نیا بر و

عامل  دوازدهها  فرودست شهر سنندج پرداختند. آن یها سکونتگاه ۀندیآ تیعوامل مؤثر بر وضع نیتر مهم یرگذاریتأث

و  یعوامل اصل یی( به شناسا2911م انیو عطر یکردند. زال ییشناسارا ها  سکونتگاه نیا ۀندیآ تیمؤثر بر وضع یدیکل

را  یعامل اصل چهاردهها  استان همدان پرداختند. آن یا منطقه یگردشگر ۀندیآو مطلوب در  یباورکردن یها ندهیآ میترس

و همکاران در سال  زیانگ کردند. دل یبررس زیرا ن یو قو یباورکردن ف،یضع یوهایعوامل، سنار نیو براساس ا ییشناسا

بر  دی( با تأک2913بکتاش و همکارانش م کردند. نیرا تدو راحمدیو بو هیلویاستان کهگ ۀتوسع ۀندیآ یوهایسنار 2913

با  قیتحق نی. ادختنپرداناملموس  وملموس  راثیحفظ م برای روز آن هاستفاده از دانش ب ی، بهواحد راهبرد تیریمد

 2911دارد. رهنما و همکاران در سال  یاسالم فرهنگ راثیم تیریبر حفظ و مد یسع ی،پژوه ندهیآ یها استفاده از روش

 . را بررسی کردند محتمل استان البرز یوهایسنار

 قیتحق جیشد. نتا یبند استان البرز دسته یوهایسنار وها،یاز سنار کیموجود در هر یها و فرصت دهایبراساس تهد

 داریپا ۀمطلوب توسع یوهایسنار یو بررس رازیشهر ش داریپا ۀمؤثر بر توسع یها شرانیپ یی( با هدف شناسا2910نصر م

 در سالمویدفر و صابری مطلوب را به همراه دارند.  یوهایعامل هستند که سنار دهشامل  ها شرانیکه پ است آن انگریب

 یزیر در برنامه یپژوه ندهیآ ۀمتعدد در حوز مطالعاترغم وجود  یعلی در بافت تاریخی یزد پرداختند. پژوه ندهیآبه  2910

 انجام شده است؛ یخیبافت تار یبرا یزیر در برنامه یپژوه ندهیآ یها درمورد استفاده از روش اتیقیندرت تحق به ،یشهر

 .انجام گرفته است یخأل مطالعاتاین پرکردن  منظور به حاضر پژوهش ،نیبنابرا

 باالی سطح به مربوط اول است. مورد شده  مطرحی در مطالعات شهری پژوه ندهیآسه موضوع اصلی برای حمایت از 

 تحلیلی ابزارهای از بسیاری زمینه، این دراست.  یکم و بیست قرن در ما شهرهای مشخصۀ که است آشفتگی و پیچیدگی

 را جدیدی ابزارهای وها  روش تا شد خواهند مجبور ها بنابراین آن کرد؛ نخواهند شهری ریزان برنامه به کمکی هیچ سنتی

 همکاری به نیاز و شهری یزیر برنامه در ذاتی اجتماعی بحث دوم .کار ببرند به توسعه روی پیش یها چالش رفع برای

 بین شود. سوم تسهیل شهری یزیر برنامه و آینده مطالعات بین دوجانبه زیستی هم طریق از تواند یماست که  نفعان ذی

 یاندازها چشم تدوین و آینده درمورد فکرکردن به نیاز. دارد وجود تنگاتنگی رابطۀ راهبردی یزیر برنامه و آینده مطالعات

 & Güellم کند یممعرفی  آینده مطالعات برای مناسب کارکرد یکعنوان  به را راهبردی یزیر برنامه ،بلندمدت

Redondo, 2012: 318.) 

ی احتمالی آینده باز ها چالشو  ها فرصتدانش و معرفتی است که دید افراد را نسبت به رویدادها،  درواقعی پژوه ندهیآ

ه را افزایش ی هوشمندانۀ افراد و جامعها انتخابو تردیدهای فرساینده، توانایی  ها ابهام. همچنین از طریق کاهش کند یم

 ندهیآ انسان خواست و شیگرا ،یزیر برنامهو باید بروند.  توانند یمتا بدانند به کجاها  دهد یمدهد و به همگان اجازه  می

ی، برای آینده دو پارادایم کلی اکتشافی و هنجاری وجود دارد که زیر برنامهدرخصوص  .است ندهیآ در مشکالت حل برای

( 11: 2911منعیمی و پورمحمدی،  نگرند یماز زاویۀ خاصی به مفهوم آینده و نحوۀ رسیدن به آن  ها میپارادااز این  هرکدام

شوند. اگرچه در دو دهۀ اخیر  مند بهره ذکرشدهی ها میپارادااز  توانند یمشهری بنا بر نوع برنامه  زانیر برنامهکه 
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ادبیات  درواقعستانداردی از آن ارائه نشده است. تعریف ا حال تابهی در بین دانشگاهیان محبوب شده است، پژوه ندهیآ

. از دیدگاه مارتین، است( 2111مربوط به مارتین م قول نقلترین  . پذیرفتهکند یمتعریف را مشخص  دسته دوموضوع 

 که جامعه و اقتصاد فناوری، علم، مدت یطوالن آیندۀ وجوی جست برای سیستماتیک تالش در ی فرایندی استپژوه ندهیآ

 مزایای بیشترین احتماالً که عمومی است ظهور ی درحالها یورفنا و راهبردی تحقیقات یها نهیزم آن شناسایی هدف

 فیتعری ابزاری سیستماتیک پژوه ندهیآداشت. همچنین در منابع دیگر، فناوری  خواهد دنبال به را اجتماعی و اقتصادی

رقابت صنعتی، ایجاد ثروت و بر بسزایی  راتیتأث توانند یمه و تحوالت علمی و فناوری ک توسعهاست برای ارزیابی  شده

ی، مطالعات آینده و نیب شیپمحور مانند  ی آیندهها تیفعالی با دیگر پژوه ندهیآکیفیت زندگی داشته باشند. اغلب، 

یی اشتباه گرفت که تمایل به ثبات در ها ینیب شیپی را نباید با پژوه ندهیآ. شود یمی راهبردی اشتباه گرفته زیر برنامه

 یاندازها چشم ایجاد دنبال به که است ی نیست؛ فرایندینیب شیپدنبال  ی بهپژوه ندهیآی چگونگی آینده دارند. ها هیفرض

 (.Hartman, 2011: 335است م آینده از مشترک

ی فهم آینده و فرایند ساخت رآو جمعیک عمل سیستماتیک، مشارکتی،  عنوان بهی را پژوه ندهیآاتحادیۀ اروپا 

کردن اقدامات مشترک تعریف کرده است  ی در زمان حال و بسیجریگ میتصم هدف باو بلندمدت  مدت انیم انداز چشم

با نگاه به جلو  لیوتحل هیتجزمفهومی و هم یک فرایند  چارچوبی هم یک پژوه ندهیآ(. European Union, 2011: 6م

 ،نگاران شهریندهیآشود.  ی محتمل میها ندهیآو بلندمدت برای  مدت انیم مالحظاتی است که شامل ریگ میتصمدر 

ترسیم  رانیگ میتصمی متنوعی را برای ها روشی پژوه ندهیآی را علم تفکر درمورد آیندۀ شهرها دانسته است. پژوه ندهیآ

 (.Dixon & others, 2018: 781م دابنیدست ی محتمل ها ندهیآی و تغییر نیب شیپتا به شواهد جامعی درمورد  کند یم

 بافت تاریخی
، یمعنو زیمتما یها یژگیگفت فرهنگ کل و توان یاکنون م: کند یمفرهنگ را چنین تعریف  2101یونسکو در سال 

شامل هنر  فقط نه نوع فرهنگ نی. اکند یرا مشخص م یگروه اجتماع کی ایجامعه  کیاست که  یو عاطف ی، فکریماد

شود  نیز می اعتقاداتها و  ، سنتیارزش یها ستمیانسان، س ی، حقوق اساسیزندگ یها وهیاست، بلکه شامل ش ادبیاتو 

 (.Dodwell, 2018: 14م

 مانند تاریخی بناهای معموالً ،شود یم متبادر ذهن به بیشتر آنچه کنیم، تعریف را شهری میراث میخواه یم وقتی

 دیگر انواع و شهر یها دروازه و تاریخی دیوارهای ،ها قلعهدژها،  ،ها کاخ مذهبی، بناهای انواع معابد، کلیساها،

 عناصر است ممکن حتی بناهای تاریخی، براین عالوه. است (غیره و اداری علمی، آموزشی،م عمومی یها ساختمان

 محیط و فضا از ادهاستف مفصل بیان برای که باشند داشته وجود نیز عقاید وورسوم  آداب مانند شهری میراث غیرمحسوس

 (.Steinberg, 1996: 463دارند م نقششده  ساخته

انسجام  یبرا یزوریکاتالمیراث فرهنگی  دارد. داریشهر پا کی جادیدر ا ینقش مهم یفرهنگ راثیمبنا به باور عموم، 

امروزه نقش میراث فرهنگی در اهداف توسعۀ  درواقع. است یعامل اقتصاد کو ی تیو خالق تیعنصر هویک ، یاجتماع

 و هستندابعاد ملموس و ناملموس  یدارا یخیبافت تار یها ارزش(. Appendino, 2017: 2است م ریدناپذیتردپایدار 
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، امری مهم در ها ارزششناخت و بررسی دقیق این  .شود یموجب توسعه در ابعاد گوناگون م ییها ارزش نیحفظ چن

 .است ها بافتی برای این زیر برنامهمحور و  مطالعات آینده

 تمام در را مهم بسیار وضعیت شهری میراث :دهد یم شهرها را به این صورت نشان کنفرانس هبیتات سوم، آیندۀ

 یها استیس از هدف یکعنوان  بهو این وضعیت  (میراث انواع نیتر شده شناخته بین درم است آوردهدست  به جهان

در آنجا  ویکم بیست قرن در مردم بیشتر که هستند جایی . شهرهاشود یمخصوصی مطرح  یها یگذار هیسرما و عمومی

 در و کنند یم بنا را خود اجتماعی و فردی هویت - وارد تازه افراد و قدیمی ساکنان -افراد  که اینجاست. کنند می زندگی

 شهری میراث .کنند یم بیان را خود فرهنگ و ندکن یم کار خود معیشت برای که جایی کرد؛ خواهند مالقات و کار آنجا

 مخزنعنوان  به چه و سنن است و تاریخ بیانگر که مکانیعنوان  به باشد: چه نیازها از بسیاری برای پاسخی تواند یم

 کانون و تجسمی هنرهای اجرای برای اصلی صحنۀ اغلب مناطق این .مکان در مدت یطوالن اجتماعی یها وهیش

. شوند یم شهری بازاریابی راهبرد و شهری توسعۀ محور و دارند خود محدود اندازۀ از فراتر نقشیها  . آنهستند گردشگری

 از ریناپذ ییجدا بخشیعنوان  به برعکس، بلکه کرد، تلقی شهری رشد برای گزینهعنوان  به نباید را شهری میراث حفظ

 & Rodersاست م مکان هر فرهنگی یها ارزش از کاملی درک درنظر گرفت که در گروباید  شهری توسعۀ راهبرد یک

Bandarin, 2019: 4.) 

در هر  باًیتقر که یطور بهبه بعد صورت گرفته است؛  2138ی در مواجهه با میراث فرهنگی از دهۀ ا گستردهتحوالت 

برجسته  یشهر ۀو توسع راثیم عنوان و جامع به کپارچهی کردیمفهوم رو ،2138 ۀدر ده یفرهنگ یالملل نیب یاسیسند س

 یها استیس ی،عیو طب یفرهنگ راثیعملکرد محفظ هدف  با خواهد یها م از دولت یجهان راثیم ونیکنوانس شده است.

در سال  .کند یمی بیان خیرا درمورد حفظ و نقش معاصر مناطق تار یا هیتوص ونسکوی، 2113را اتخاذ کنند. در سال  یکل

و مناطق  یخیتار یحفاظت از شهرها یبرا را منشور واشنگتن ،(ICOMOSها م آثار و مکان یالملل نیب یشورا 2101

 بود که مدنظرفرهنگی  راثیم یبرا یخیمنظر شهر تار کردیرو ICOMOS، 1822. تا سال تصویب کرده است یشهر

را  راثیم ۀکپارچی تیریتحول درمورد مد درحال یها هینظر. است شرفتیدر حال پ ستمیقرن ب یاز ابتدا هینظر نیا

 (.Veldpaus, Pereira Roders, & Colenbrander, 2013: 8-9مدید از کشورها  یاریدر بس 2118 از سال توان یم

 .استدنبال حفاظت و توسعۀ آن  که به از شهر است ییها بخش ایدرک از شهر یک ، تیذهن کی منظر شهر تاریخی

 یو تجرب ی، زمانیصورت مکان که بهاست  یاجتماع-یو اقتصاد ی، فرهنگیعیطب یندهاایفر ۀجینت یخیتار شهر منظر

عناصر  نیب یوندهایها و پ ناملموس، درک ارزش راثی، منمادین معانیاز  ییها هیمفهوم شامل ال نی. اشود یمایجاد 

را شامل  یعیمنابع طب تیریساخت و مد یها وهیجمله ش از یدانش محل نیهمچناست و  شهر یخیاز منظر تار یبیترک

 (.Taylor, 2016: 3م شود یم

 تحقیق روش
 روش نیتر مناسب باید ابتدا هستند، شهری بافت یک پژوهی در آینده یها روش از استفاده به مایل که شهری زانیر برنامه

 ,Fernandez-Güellمشارکتی باشند م، اکتشافی و سامانمندکیفی، علمی،  پژوهی باید ی آیندهها . روشکنند انتخاب را
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ی( است که از فرایند و شیرآزمایغاز حیث طرح تحقیق، توصیفی م ت واس(. این تحقیق از نوع کاربردی 10-11 :2009

ی اسنادی و میدانی انجام ها روشی اطالعات به آور جمع. در این نوع تحقیق، کند یمپژوهی استفاده  ی آیندهها کیتکن

ی تحقیق ها دادهی هدفمند ها مصاحبهوضوع با استفاده از روش اسنادی بررسی شده و از طریق . ادبیات مشود یم

ی و علم ئتیهنفر از متخصصان دارای دانش و تجربه و اعضای  28شامل  قیتحقۀ نمون حجمشده است.   استخراج

ثبت جهانی بافت تاریخی ۀ گزارش پروندۀ کنند هیتهی، اعضای پژوه ندهیآی شهرسازی، مرمت و ها حوزهمتخصص در 

های  یزد، مسئوالن پایگاه میراث فرهنگی در بافت تاریخی یزد، مهندسان مشاور و متخصص در حوزۀ بازآفرینی محله

ی هدفمند ریگ نمونهبا استفاده از روش  نمونه حجم. ندبافت تاریخی یزد و مسئوالن بافت تاریخی در شهرداری یزد هست

 است.  مشاهده قابل 2ۀ آماری در جدول نمون(. اطالعات آماری 12: 2912انتخاب شد مبازرگان، 

 تحقیق اطالعات آماري حجم نمونه .0جدول 

 تعداد شغل تعداد میزان تحصیالت تعداد سن تعداد جنسیت
 2 یعلم ئتیهعضو  2 دکتری 2 91 تا 11 1 مرد
 2 مسئول و کارمند 3 کارشناسی ارشد 1 21 تا 91 9 زن
 1 مهندس مشاور - - 2 18 تا 21 - -

 

ی، بافت تاریخی یزد و شهرسازی دارای تخصص باشند، امری دشوار پژوه ندهیآیافتن متخصصانی که در سه حوزۀ 

ی و رگذاریتأثاست که برای ارزیابی  بر زماناست. همچنین روش تحلیل اثرات متقابل و تکمیل ماتریس آن، روشی 

ی عوامل بسیار حساس وجود افراد متخصص الزم است؛ بنابراین وجود متخصصان اندک برای پیشبرد اهداف ریرپذیتأث

بر توسعۀ بافت تاریخی یزد، با استفاده از روش  مؤثررود. عوامل کلیدی  شمار می ی این پژوهش بهها تیمحدودتحقیق، از 

عوامل کلیدی پرداخته  لیوتحل هیتجزبه  2مک میک افزار نرمپیمایش محیطی شناسایی شد و با روش تحلیل اثر متقابل در 

 گرفته است. بر توسعه، سناریوهای تحقیق شکل مؤثرعوامل کلیدی  نیتر مهم برخوردشد. با 

است. در این  گرفته  انجامکه با روش پویش محیطی  استپژوهی  مراحل آینده نیتر مهمشناسایی عوامل کلیدی، از 

ی ها ارزشی اسناد فرادستی بافت تاریخی بررسی شد. در مرحلۀ بعد، بافت تاریخی و اندازها چشمروش، ابتدا اهداف و 

و اهداف در اسناد فرادست، شناخت بافت تاریخی و مطالعات  ها برنامهداشتن درنظرمشهود و نامشهود آن شناسایی شد. با 

مطالعه و تدوین شد.  ها مصاحبهحقیق در توصیفی، عوامل کلیدی بافت تاریخی بررسی و این عوامل با نظر متخصصان ت

مک  میک افزار نرمعامل کلیدی با استفاده از روش پویش محیطی شناسایی و سپس وارد  11در این تحقیق  تیدرنها

، با ده متخصص گریکدیبر ی هریک از عوامل رگذاریتأثی و ریرپذیتأثنظرسنجی،  11×11شدند. با ایجاد ماتریس 

ی کم، عدد رگذاریتأثبه معنی  2ی، عدد رگذاریتأثبه معنی عدم  8معدد  است 9تا  8بین  شده دادهشد. امتیازهای مصاحبه 

است. درجۀ  شده  گرفتهدرنظر  دو باری زیاد(. تعداد تکرار رگذاریتأثبه معنی  9ی متوسط و عدد رگذاریتأثبه معنی  1

که در  طور همان. است گریکدیبر کندۀ عوامل پرا ریتأثۀ دهند نشانکه  است درصد 80/18پرشدگی ماتریس برابر با 

                                                 
1. Mic Mac 
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ی باالیی برخوردار است که این امر شدگ نهیبهی از مطلوبیت و ا داده، ماتریس با دو بار چرخش شود یممشاهده  1جدول 

 .است شده دادهی ها پاسخبیانگر روایی و پایایی باالی مصاحبه و 

 شدگی ماتریس ینهبه. درجۀ مطلوبیت و 2جدول 

 يریرپذیتأث يرگذاریتأث چرتش

 درصد 10 درصد 12 2

 درصد 288 درصد 12 1

 موردمطالعه محدودة
 یها ارزش که است بخش بافت تاریخی یزد معتبرترین و نیتر کپارچهی ،نیتر نخورده دست بافت تاریخی و حوزۀ انتخابی،

 بوده تکاملی تحوالت تحت همواره کنونی، زمان تا اسالمی قرون اوایل از است که کرده حفظ را تاریخی و فرهنگی

ویژه  طور بهتاریخی و  بناهای قدیمی، های محله شامل و است معماری و تاریخ اصلی یها دوره نشانگر این شهر است.

 اتابکان یزمان یها دوره به مربوط زدی در یشهر ۀتوسع و یمعمار یاصل ۀدور. است ی مسکونی و عمومیها ساختمان

 قرن در یزد تاریخی شهر شواهد، بر بنا اما ،گردد یبرم اسالم از قبل دوران به یزد منطقۀ درها  سکونتگاهوجود  -2222م

 .استشده   گرفته ساسانیان یزدگرد پادشاه نام از احتماالً یزد نام. است شده سی( تأسهجری چهارم قرنم میالدی دهم

 یها استان از زرتشتیان از بسیاری ،ها عرب فتح از پس. استبوده  زرتشتیان مرکز ساسانیان زمان در قطعاً این شهر

 اما بودند، ماندن در دین زرتشت به مجاز عوارض، پرداخت مردم این شهر با. کردند مهاجرت یزد منطقۀ بهجوار  هم

 مستند و مکتوب تاریخ دارای( هجری چهارم قرنم میالدی دهم قرن از پس ژهیو به یزد. شد غالب دین اسالم جیتدر به

 .است

( است. 2111-2101م قاجار و( 2193-2188م انیصفو ،(2118-2918م انیموریت ،(2991-2113م لخانانیا ،(2111

درنظر  ها دورهراستای استحکامات در این  مشخص شده است، در حال حاضر هم 2محدودۀ بافت تاریخی که در نقشۀ 

بنای تاریخی مجزا در فهرست آثار ملی وجود دارد. بافت تاریخی، بازار  218است. در این محدوده بیش از  شده  گرفته

و کاروانسراها را نیز  ها مچهیتی تولیدی، ها کارگاهی مانند عناصرکه  شود یمبازار اصلی( را شامل  عنوان بهمبازار خان 

مانند مسجد مصلی، مجموعۀ امامزاده  21تا  28خی مربوط به قرن . همچنین در محدودۀ مطالعاتی، بناهای تاریبردارددر

محدودۀ بافت تاریخی  رو نیا از. کردند یمی مذهبی در محدودۀ تاریخی زندگی ها تیاقلجعفر و غیره وجود دارد. برخی از 

شکیل تا امروز است. . اهمیت این محله به استمرار هویت و سکونت مالکان از زمان تشود یممحلۀ زرتشتیان را نیز شامل 

اهمیت و ارتباط این باغ با بافت تاریخی در محدودۀ  بنا براست که  آباد دولتمنطقۀ منفصل دیگر در محدودۀ تاریخی، باغ 

 (.ICHHTO, 2016: 3-11است م گرفته قرارمطالعاتی 

 (:ICHHTO, 2017: 28اند از م معیارهای انتخاب محدودۀ مطالعاتی عبارت

 تاریخی؛ شهر هستۀ نیتر یمیعنوان قد به آن داخلی نواحی و ایلخانیان دورۀ استحکامات -

 تیموریان؛ دورۀ به متعلق آن استحکامات و دولتی ارگ -

 فضا؛ آن شهری توسعۀ عاملعنوان  به نواحی مجاور آن و رچقماقیام مجتمع -
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 قاجار؛ و در دورۀ زندیه بازار مجتمع گسترش و ساخت -

 بازار؛ در فعال تجار به متعلقباارزش  وفرد  منحصربه یها خانه مجموعۀ -

 اجتماعی در دورۀ صفویه؛ و سیاسی تحوالت مرکزعنوان  طهماسب به شاه مجتمع -

 شهر؛ کل با محله مذهبی پیوندهای دلیل به جعفر امامزاده محلۀ -

 شهرسازی و معماری خاص الگوی همچنین و قدیمی مقامات برای سکونتگاهعنوان  به گازرگاه و پیر برج های محله -

 محله؛

 ادیان. بین در زیآم مسالمتزیستی  هم و ها خانه معماری خاص الگوهای دلیل یهودی به و زرتشتی یها محله -

 

 ها و مرز عرصه و حریم بافت تاریخی یزد محله. 0 شکل

 ICHHTO, 2016: 4نب : م

 ي تحقیقها افتهی 
بر توسعۀ بافت تاریخی پرداخته شد که این عوامل بر آیندۀ توسعه و حفاظت از این  مؤثرابتدا به شناسایی عوامل کلیدی و 

و هشدار اولیه را اعالم  استشناسایی این عوامل  منظور بهاست. پویش محیطی، یکی از ابزارهای کارا  رگذاریتأثبافت 

د. با استفاده از این روش، دادن هستن در محیط در حال رخ که. این هشدار در خصوص تغییرات مهمی است کند یم

 (.11: 2911منعیمی و پورمحمدی،  ستا ها برنامهکه نمایانگر ضرورت تغییر در  کنند یمی ضعیف را شناسایی ها گنالیس

 شیپوی توسعۀ آینده برای دستیابی به آن است. ها نشانهخالصه، هدف از سیستم پویش محیط، یافتن سریع  طور به

و مقاالت  اتیابتدا از مرور ادب یدیعوامل کل ییمنظور شناسا به قیتحق نیاست که ا یفمختل یها روش یدارا یطیمح

و اهداف بافت تاریخی یزد در اسناد فرادستی بررسی شد. این  ها برنامه شناسایی عوامل کلیدی، ابتدا منظور به .کرداستفاده 

(، 2910(، طرح جامع شهر یزد م2911توسعۀ شهرستان یزد م انداز چشم(، سند 2911اسناد شامل برنامۀ آمایش استان یزد م

(، طرح 2900جامع شهر یزد م طرح(، 2931(، طرح بهسازی بافت قدیم شهر یزد م2939م دنظریتجدطرح جامع یزد 

( و طرح حفاظت جامع بافت 2900(، طرح راهبردی بافت تاریخی شهر یزد م2903راهبردی بافت فرسودۀ شهر یزد م
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ی بافت تاریخی یزد صورت گرفت. با توجه به ها ارزش. همچنین مطالعات شناخت وضع موجود و ند( هست2900تاریخی م

و اسناد فرادستی و شناخت بافت تاریخی در گام اول عوامل کلیدی احصا شد و در گام  ها برنامهمطالعات اسنادی، بررسی 

جش اهمیت و عدم قطعیت عوامل کلیدی پاالیش و های متخصصان و خبرگان و از طریق سن دوم با استفاده از دیدگاه

 آمده است. 9تدقیق شدند که در جدول 

 بر توسعۀ بافت تاریخی یزد مؤثر. عوامل کلیدي 3جدول 

 عوامل کلیدي مؤلفه

 اجتماعی، فرهنگی و جمعیتی

 نرخ رشد جمعیت

 مهاجرت

 سرمایۀ اجتماعی

 الگوی مصرف

 نرخ باسوادی

 اقتصادی

 گذاری سرمایهجذب 

 نفتی اقتصاد به دولت درآمد وابستگی میزان

 نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور

 المللی پذیری بین توان رقابت

 های اقتصادی نوظهور قدرت

 قیمت نفت

 محیطی زیست

 تغییرات اقلیمی

 بحران آب و خشکسالی

 های پاک و نو توسعۀ انرژی

 گردشگری
 صنعت گردشگری های خدمات و زیرساخت

 های بخش گردشگری رویکردها و سیاست

 سیاسی و مدیریتی

 تحوالت فناوری

 المللی تعامالت و روابط بین

 تحریم

 شدن جهانی

 مشارکت و جایگاه مردم در نظام مدیریتی و سیاسی

 گسترش تروریسم در منطقه

از این عوامل ایجاد شد. تعداد سطر  n×nی سیماتر ،یخیتار بافت ۀتوسعحفاظت و  برمؤثر  یدیعوامل کل ییشناسا با

عامل یا همان متغیر شناسایی شده است؛  11براساس تعداد عوامل کلیدی مشخص شدند. در این تحقیق  ها ستونو 

ی عوامل نسبت به رگذاریتأثی و ریرپذیتأث، به بررسی استبنابراین با ایجاد ماتریسی که سطر و ستون آن عوامل کلیدی 

 هر ستونی جمع و عامل آن تأثیرگذاری دهندۀ نشان عامل هر سطر در اعداد پرداخته شد. جمع 9تا  8با امتیازهای  هم

 دو بارمتقابل عوامل با  راتیتأثنتایج اولیۀ تحلیل است.  متقابل اثر ماتریس در عامل آن تأثیرپذیری دهندۀ نشان عامل،

ۀ دهند نشانکه  ندهست 2رابطه دارای عدد  121، سیماتررابطۀ عوامل در  202از مجموع  دهد یمنشان  2تکرار در جدول 

ۀ بازگوکنندهستند که  8رابطه دارای عدد  20 نیهمچنی اندک عوامل نسبت به هم است. ریرپذیتأثی و رگذاریتأث

 .استنداشتن عوامل با یکدیگر  ارتباط
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 املمتقابل عو راتیتأث لیتحل یۀاول جینتا. 0جدول 
 مقدار شاتص

 11 ماتریس ابعاد

 1 تکرار تعداد

 20 صفر تعداد

 121 یک تعداد

 238 دو تعداد

 92 سه تعداد

 202 جمع

 

این صفحه  .است سیستم ناپایداری یا پایداری میزان از حاکی پراکندگی، صفحۀ در عوامل پراکنش و توزیع نحوۀ

 پایدار یها ستمیس به که دارد وجود پراکنش نوع دو درمجموع است. شده جادیامک  میک افزار نرم لیوتحل هیتجزوسیلۀ  به

 عوامل برخی یعنی است، L صورت به عوامل پراکنش پایدار، یها ستمیس در. هستند معروف ناپایدار یها ستمیس و

 حول( متغیرهام عوامل ناپایدار، یها ستمیس در. هستند باال تأثیرپذیری دارای برخی و باال تأثیرگذاری دارای( متغیرهام

 این در که دارند تأثیرپذیری و تأثیرگذاری از بینابینی حالت مواقع بیشتر در و هستند پراکندگی صفحۀ قطری محور

یزد  تاریخی بافت پراکندگی صفحۀ به توجه با. است دشوار بسیار توسعه بر مؤثر عوامل شناسایی و ارزیابی ها ستمیس

 .است پایدار نوع از سیستم دهد یم نشان عوامل پراکنش مک، میک افزار نرم( در 1مشکل 

 درجۀ با تأثیرگذار عوامل بیشتر پایدار، سیستم عنوان به سیستم شناسایی به توجه با :رگذاریتأث ای کننده نییتع یرهایمتغ

 ،گذارند یم سیستم بر کل را تأثیر که بیشترین متغیرها این. دارند وجود غربی شمال سمت در نمودار علیه منتهی در باال

 اجتماعی سرمایۀ و مهاجرت میزان نفت، قیمت مصرف، الگوی نفتی، اقتصاد به دولت درآمد وابستگی میزان شامل

 .هستند

 این روی عملی هر و هستند زیاد تأثیرپذیری و تأثیرگذاری مشترک ویژگی دو دارای متغیرها این :یدووجه یرهایمتغ

 و ریسک متغیرهای دو دستۀ به متغیرها این. کند یم ایجاد تغییر و واکنش نیز متغیرها سایر انجام شود، در متغیرها

 .شوند یم بندی دسته هدف متغیرهای

 بازیگران به شدن تبدیل برای زیادی ظرفیت و دارند قرار شرقی شمال ناحیۀ قطری خط نزدیکی در :سکیر یرهایمتغ

 .ندهست کشور اقتصاد در خصوصی بخش نقش و المللی بین پذیری رقابت توان شامل که دارند سیستم کلیدی

 و ستمیس یتکامل جینتا رهایمتغ نیا. دارند قرار صفحه یشرق شمال یۀناح در و یقطر خط ریز در :هدف یرهایمتغ

 است. نوع نیا از یگردشگر صنعت یها رساختیز و خدمات ریمتغ. هستند ستمیس کی در ممکن اهداف انگرینما

 زین جهینت یرهایمتغ راها  آن توان یم و دارند قرار نمودار یشرق جنوب قسمت در رهایمتغ نیا :ریرپذیتأث یرهایمتغ

 و کردهایرو. هستند برخوردار ستمیس در کم اریبس یریرپذیتأث از و زیاد اریبس یریرپذیتأث از رهایمتغ نیا. دینام

 نو و پاک یها یانرژ ۀتوسع و یالملل نیب روابط و تعامالت ،یفناور تحوالت شدن، یجهان ،یگردشگر بخش یها استیس

 .هستند رهایمتغ نوع نیا از



 029 ...  یخیبافت تار ي حفاظتیزیر در برنامه یپژوه ندهیکاربست آمحمدي و بهبودي سعدآباد: 

 دارند قرار نمودار غربی جنوب قسمت هستند و در کم تأثیرگذاری و تأثیرپذیری دارای متغیرها این :مستقل یرهایمتغ

 رشد نرخ و اقلیمی تغییرات منطقه، در تروریسم گسترش سیاسی، و مدیریتی نظام در مردم جایگاه و مشارکت شامل که

 .هستند جمعیت

 اهرمی عنوان به و گاهی دارند تنظیمی حالت متغیرها این. دارند قرار نمودار ثقل مرکز نزدیکی در :یمیتنظ یرهایمتغ

 اثرگذار، متغیرهای به ارتقا توانایی متغیرها این توسعه، اهداف درخصوص کالن یها استیس به بسته. کنند یم عمل ثانویه

 این نوع از گذاری سرمایه جذب و باسوادی نرخ تحریم، نوظهور، اقتصادی های قدرت. را دارند ریسک و هدف متغیرهای

 .روند شمار می به متغیرها

؛ بنابراین جمع اعداد رساند یمبه توان  چند بار، ماتریس را میرمستقیغمک برای محاسبۀ اثرهای  میک افزار نرم

که مقایسۀ آن با روابط مستقیم دشوار است. برای رفع این  شود یمچندرقمی  میرمستقیغمتغیرهای اثرگذار و اثرپذیر 

. پس مجموع اثرگذاری و کند یم ارائههزار  28روابط عوامل مستقیم و غیرمستقیم را در مقیاس  افزار نرممشکل، 

 11ۀ سهم آن از کل سیستم است. دهند نشاناست و سهم هرکدام از عوامل این عدد  دهش  محاسبههزار  28 ها یریاثرپذ

 یبند سهم رتبه نیشتریروابط از هر نوع، بنا بر داشتن ب کهاست  شده یبررس میرمستقیغمتغیر از نظر روابط مستقیم و 

یری پذ رقابتلت به اقتصاد نفتی، توان ، میزان وابستگی درآمد دواند کرده را کسبمتغیرهایی که بیشترین رتبه  .شوند یم

 اند. آمده 9و شکل  1المللی و الگوی مصرف هستند که در جدول  ینب

 

 تأثیرپذیري و تأثیرگذاري صفحۀ در متغیرها پراکندگی .2شکل 
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 یرمستقیمغروابط مستقیم و  براساس. عوامل کلیدي با باالترین رتبه 4جدول 
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 میرمستقیغعوامل کلیدي براساس روابط مستقیم و  راتیتأث .3شکل 

 سناریوهاي بافت تاریخی یزد
در رابطه با حفاظت و توسعۀ بافت  شده نییتعی احتمالی آیندۀ بافت تاریخی یزد با توجه به عوامل کلیدی ها تیوضع

تاریخی شناسایی شدند. بر این اساس کاهش یا افزایش وابستگی دولت به اقتصاد نفتی، افزایش یا کاهش توان 

ی توسعۀ بافت تاریخی تعیین شدند؛ ها تیقطع عدم عنوان المللی و اصالح یا افزایش تمایل به مصرف به پذیری بین رقابت

 .اند آمده 3ی عوامل کلیدی در جدول ها دوگانهتفکیک  بنابراین سناریوها به

 . سناریوهاي آیندة بافت تاریخی شهر یزد براساس عوامل کلیدي منتخب4جدول 

 سناریوها
 ي عوامل کلیديها دوگانه

 الگوي مصرف المللی پذیري بین میزان توان رقابت نفتیمیزان وابستگی درآمد دولت به اقتصاد 
 اصالح الگوی مصرف المللی پذیری بین افزایش توانایی رقابت کاهش وابستگی دولت به اقتصاد نفتی سناریوی اول
 افزایش تمایل به مصرف المللی پذیری بین افزایش توانایی رقابت کاهش وابستگی دولت به اقتصاد نفتی سناریوی دوم
 اصالح الگوی مصرف المللی پذیری بین کاهش توان رقابت کاهش وابستگی دولت به اقتصاد نفتی سناریوی سوم

 افزایش تمایل به مصرف المللی پذیری بین کاهش توان رقابت کاهش وابستگی دولت به اقتصاد نفتی سناریوی چهارم
 اصالح الگوی مصرف المللی پذیری بین توانایی رقابتافزایش  افزایش وابستگی دولت به اقتصاد نفتی سناریوی پنجم
 افزایش تمایل به مصرف المللی پذیری بین افزایش توانایی رقابت افزایش وابستگی دولت به اقتصاد نفتی سناریوی ششم
 اصالح الگوی مصرف المللی پذیری بین کاهش توان رقابت افزایش وابستگی دولت به اقتصاد نفتی سناریوی هفتم
 افزایش تمایل به مصرف المللی پذیری بین کاهش توان رقابت افزایش وابستگی دولت به اقتصاد نفتی سناریوی هشتم
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 منطق سناریو و آثار آن بر بافت تاریخی یزد
باورپذیربودن سناریو ممیزان امکان رخداد و میزان سازگاری  توانند ینمگیرندگان  یمتصمبدون درنظرگرفتن منطق سناریو، 

یۀ محورهای سناریو مکاهش یا افزایش وابستگی درآمد دولت به اقتصاد نفتی، بر پااریو( را بپذیرند. در این مرحله سن

ی احتمالی دیگر ها تیوضعالمللی، اصالح یا افزایش الگوی مصرف( به بررسی  پذیری بین کاهش یا افزایش توان رقابت

 واردشدهیرات احتمالی تأثشتن وضعیت احتمالی یک عامل، ارتباطات و دا نظر که با در یطور به؛ میپرداز یمعوامل کلیدی 

و چالش  میتصمیرگذاری در تأث، تمایز، سازگاری، بودنیرباورپذبین به معیارهای  ین ا در. شود یمبه دیگر عوامل بررسی 

 شود یمتماعی را شامل کالن اقتصادی و اج ابعادید شده است. منطق سناریو که تأک( 183: 2913و همکاران،  زیانگ دلم

است که در ادامۀ سناریوهای بافت تاریخی یزد  رگذاریتأثعلی و معلولی روی ارکان شهرسازی بافت تاریخی یزد  صورت به

 است. شده  نیتدو

کاهش وابستگی درآمد دولت به اقتصاد نفتی، افزایش توانایی  صورت به ها شرانیپدر این سناریو : اول یویسنار

. استترین سناریو برای بافت تاریخی  بینانه . این سناریو خوشندالمللی و اصالح الگوی مصرف هست پذیری بین رقابت

ی ها حوزه عوامل کلیدی مؤثر بر توسعه در این سناریو در وضعیت مطلوب قرار دارند. در این سناریو بستر مناسبی در

محیطی وجود دارد. رونق این عوامل بر چگونگی حفاظت از بافت تاریخی تأثیر مثبتی دارد.  اقتصادی، اجتماعی و زیست

. پس احترام به استناپذیر  اند. حفاظت امری اجتناب ی ملموس و ناملموس میراثی حفاظت شدهها ارزشدر این سناریو 

عنوان مرکز شهر در سازمان فضایی آن مؤثر واقع  در این سناریو، بافت تاریخی بهی تاریخی در اولویت قرار دارد. ها ارزش

ی ها ارزشو گذرهای بافت تاریخی وجود ندارد.  کوچهشده است. برای احترام به مقیاس انسانی، حرکت سواره در  

اند که  مورد توجه واقع شدهی تاریخی ها تیفعالاند و  ی بافت تاریخی کسب کردهزیر برنامهی در ا ژهیوفرهنگی جایگاه 

پذیری باال و تأثیرات  ی نفتی و افزایش توان رقابتها یوابستگ. کاهش استدهندۀ هویت خاص بافت تاریخی یزد  نشان

رو  فرهنگی و اقتصادی در بافت تاریخی شده است. ازاین-مثبت دیگر عوامل کلیدی مؤثر، موجب رونق ابعاد اجتماعی

بر تأکید  اند. بنا شده ی خالق جامعه و ساکنان اصلی بافت تاریخی جذب ها گروهه و شد ی فرهنگی حفظها تیفعال

ی پاک و نو، بافت تاریخی ها یانرژی آب و خشکسالی و همچنین توسعۀ ها بحرانمحیطی و مدیریت  موضوعات زیست

 زیستی خود را با طبیعت شکننده ادامه داده است. هم

المللی و افزایش تمایل  پذیری بین کاهش وابستگی درآمد دولت به اقتصاد نفتی، افزایش توانایی رقابت: دوم یویسنار

گذاری و  گردشگری، شاهد جذب سرمایه صنعت ویسنار نیا درهستند.  ویسنار نیشده در ا مشخص یمحورها ،مصرفبه 

شود و  شدن فضای بافت تاریخی می یافزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور هستیم. این عوامل موجب اقتصاد

شدن در بافت تاریخی بر حفاظت تأثیر  که الگوی مصرف و استفادۀ بهینه در وضعیت مطلوبی قرار ندارد، اقتصادی از آنجا 

نکردن به الگوی مصرف و اقتصاد گردشگری در بافت تاریخی، همزیستی با طبیعت در این بافت را به  منفی دارد. توجه

عنوان  اند. بافت تاریخی به است. عملکردهای با ارزش تاریخی با اهداف اقتصادی و گردشگری حفاظت شده خطر انداخته

 اند. شده  وکار مرتبط به گردشگری جذب ی دارای کسبها گروهمرکز اقتصادی دارای پویایی و سرزندگی است که در آن، 
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پذیری  محورهای این سناریو، کاهش وابستگی درآمد دولت به اقتصاد نفتی، کاهش توانایی رقابت: سوم یویسنار

اند. توسعۀ  یافته  دلیل بستر مناسب اقتصادی توسعه المللی و اصالح الگوی مصرف هستند. در این سناریو، خدمات به بین

خی را به همراه دارد. این در حالی است که ی گردشگری در بافت تاریها رساختیزاقتصاد غیرنفتی، توسعۀ خدمات و 

ی در شرایط مناسبی قرار ندارند. توجه به اصالح الگوی مصرف نیز از دیگر عوامل کلیدی مؤثر الملل نیبتعامالت و روابط 

حال حفاظت در این بافت امری الزامی  ؛ بنابراین، در بافت تاریخی یزد خدمات گردشگری متنوعی وجود دارد. باایناست

ی فرهنگی و عملکردهای مرتبط با آن نیز وجود ها ارزشی گردشگری توسعه پیداکرده است، حفظ ها تیفعال. اگرچه است

محیطی در بافت تاریخی اهمیت پیدا کرده است و  دارد. با توجه به فضای مناسب حفاظت، توجه به موضوعات زیست

 ی مختلف جامعه را به سمت خود جذب کرده است.ها وهگررو بافت تاریخی،  زیستی با محیط هستیم. از این شاهد هم

در این سناریو دارای محورهای کاهش وابستگی درآمد دولت به اقتصاد نفتی، کاهش  ها شرانی: پچهارم یویسنار

سمت کاهش  المللی و افزایش تمایل به مصرف هستند. در این سناریو فضای اقتصادی کشور به پذیری بین توانایی رقابت

ی، الملل نیبی ها تنشی اقتصاد نفتی حرکت کرده است و از طرفی با توجه به توسعۀ تروریسم در منطقه و وجود وابستگ

گرا وجود دارد.  ؛ بنابراین در بافت تاریخی، رونق اقتصادی و اجتماعی زمینهکنند ینمی گردشگری مناسب عمل ها استیس

ا کرده است و حفاظت در این بافت وجود دارد. براساس رفع جریان زندگی و سبک زندگی خاص بافت تاریخی، توسعه پید

نیازهای امروزی در بافت تاریخی، احترام شایسته نسبت به این بافت وجود ندارد، اما با توجه به وجود تمایالت مصرفی، 

بحران آب و خشکسالی حفاظت شایسته دچار چالش شده است. با درنظرداشتن شرایط مناسب اقتصادی و جذب 

ی مختلف ها گروهو بافت تاریخی دارای  اند دادهگذاری، عملکردهای نو جای خود را به عملکردهای سنتی  ایهسرم

 اجتماعی شده است.

المللی  پذیری بین در این سناریو افزایش وابستگی درآمد دولت به اقتصاد نفتی، افزایش توانایی رقابت: پنجم یویسنار

و اصالح الگوی مصرف وجود دارد. با افزایش وابستگی درآمد دولت به اقتصاد نفتی، بسترهای اقتصادی روندی نزولی 

. وضعیت نامناسب اقتصادی، روی شود یمت تاریخی پیدا خواهند کرد که این خود موجب وضعیت نامناسب اقتصاد در باف

ی موجب ایجاد روابط مناسب با دیگر کشورها شده و ارتباط با الملل نیبپذیری  حفاظت تأثیرگذار است، اما توان رقابت

ی ها ارزششود که یکی از  زیستی با طبیعت مورد احترام واقع می رو توجه به هم زیست افزایش یافته است. از این محیط

 مهم بافت تاریخی است.

پذیری  محورها در این سناریو، افزایش وابستگی درآمد دولت به اقتصاد نفتی، افزایش توانایی رقابت: ششم یویسنار

دلیل افزایش وابستگی درآمد دولت به اقتصاد نفتی و  . در این سناریو بهندالمللی و افزایش تمایل به مصرف هست بین

ی بسیاری برای بافت تاریخی ها فرصتالمللی  پذیری بین اقتصاد مناسب نیست، اما توان رقابتعوامل مؤثر دیگر، وضعیت 

 ی تاریخی در اولویت کمتری نسبت به مسائل اقتصادی قرار دارد. درها بافتوجود آورده است؛ بنابراین توجه به حفاظت  به

 ی بافت تاریخی وجود دارد.ها ارزشبه  ، اما همچنان احترامشود ینمطور مناسب انجام  این سناریو حفاظت به

المللی و اصالح الگوی  پذیری بین افزایش وابستگی درآمد دولت به اقتصاد نفتی، کاهش توانایی رقابت: هفتم یویسنار

دلیل  . بهاستدر این سناریو وضعیت اقتصادی جامعه بحرانی  .دهند یم لیتشک ویسنار نیدر ا رامصرف، محورها 
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رو حفاظت و احترام به بافت با ارزش  . از اینرندیگ یمی دیگر نیز تحت تأثیر قرار ها حوزهیت اقتصادی، بودن وضع بحرانی

جامعه را جذب  درآمد کمی ها گروهتاریخی وجود ندارد. وضعیت فرهنگی و عملکردهای آن حفاظت نشده و بافت تاریخی 

برای بافت تاریخی مناسب  ستیز طیمحزیستی با  ریو، هممحیطی در این سنا دلیل توجه به عوامل زیست کرده است، اما به

 بوده است.

المللی و افزایش  پذیری بین افزایش وابستگی درآمد دولت به اقتصاد نفتی، کاهش توانایی رقابت: هشتم یویسنار

، عوامل مؤثر بر توسعۀ بافت استسناریو  نیتر نانهیبدب. در این سناریو که ندتمایل به مصرف محورهای این سناریو هست

محیطی در بافت تاریخی سیر  تاریخی در وضعیت بحرانی قرار دارند و درنتیجه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست

درآمد  ی کمها گروهی فرهنگی وجود ندارد و بافت تاریخی، جاذب ها ارزشنکردن به  دلیل توجه قهقرایی دارد. حفاظت به

 خارجی است. جامعه و مهاجران

به بررسی وضعیت  1یی را دربردارند. در جدول ها واکنشهای موجود در فضای سناریوها رخدادهای و  هریک از مؤلفه

در  ها مؤلفه، در سناریوی اول تمام مثال ی بافت تاریخی یزد در سناریوهای موجود پرداخته شده است؛ برای ها مؤلفه

ترین سناریو است و در سناریوی دوم وضعیت حفاظت و  ینانهب خوشاریوی اول وضعیت مناسبی قرار دارند؛ بنابراین سن

 دارای وضعیت مناسبی هستند. ها مؤلفهزیستی با محیط مناسب نبوده است، اما دیگر  هم

 ي بافت تاریخی یزد در سناریوهاها مؤلفهوضعیت  .4جدول 

 مؤلفه
سناریوي 

 اول

سناریوي 

 دو 

سناریوي 

 سو 

سناریوي 

 چهار 

سناریوي 

 پنجم

سناریوي 

 ششم

سناریوي 

 هفتم

سناریوي 

 هشتم
         حفاظت

         دسترسی

حفظ عملکردهای 
 باارزش

        

         توسعۀ کالبدی

-پویایی اجتماعی
 فرهنگی

        

         بهبودی اقتصادی

         زیستی با محیط هم

         ی انسانیها ارزشحفظ 

 يریگ جهینت
ی جای زیر برنامهی سنتی ها روشی جدیدی نیاز دارد. امروزه ها روشی بسیار، به ها تیقطع ی در محیط با عدمزیر برنامه

ی تاریخی ها بافتی برای زیر برنامهدر  ها روشدقیق استفاده از  سازوکار، اما نبود اند دادهپژوهی  ی آیندهها روشخود را به 

 موردگسترده  طور بههستند که  فرد منحصربهیی باهویت و ها بافتی تاریخی شهرها، ها بافت. استاز خألهای موجود 

ها از دیگر  ی مناسب در مواجهه با آنها برنامهیا نبود  ها بافتی این ها ارزشنکردن به  شوند، اما توجه واقع می احترام
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. اند شده واقع تکریممورد ی مانند یونسکو الملل نیباز طرف نهادهای  ها بافتاین  ژهیو بهاست؛  شده مطرحی ها چالش

 پژوهی در بافت تاریخی پرداخت. ، به آیندهشده مطرحی ها چالشاین تحقیق با درنظرداشتن  درمجموع

. این عوامل، وضعیت آیندۀ اجتماعی، استبر توسعه  مؤثرپژوهی، شناسایی عوامل کلیدی  اولین گام برای انجام آینده

در بافت تاریخی  ها برنامهی اجرای بر چگونگیی که ها تیوضع؛ کشند یمی را به تصویر طیمح ستیزاقتصادی، فرهنگی و 

بر حفاظت و  مؤثری از روش پویش محیطی، به شناسایی عوامل کلیدی ریگ بهرههستند. پژوهش حاضر با  رگذاریتأث

. اثرگذاری و استعامل کلیدی  11دهد بافت تاریخی شهر یزد دارای  بافت تاریخی یزد پرداخت. نتایج نشان می توسعۀ

های  ی شد. یافتهبررسوسیلۀ افراد متخصص  بهو با روش اثر متقابل  11×11یری در ماتریس قرارگاثرپذیری این عوامل با 

سه عامل وابستگی درآمد دولت به اقتصاد نفتی، توان  دهد یممک نشان  یکم افزار نرماثر متقابل در  ریتأثحاصل از روش 

 تبع بهعوامل کلیدی برای توسعۀ بافت تاریخی هستند که  نیرگذارتریتأثی و نیز الگوی مصرف الملل نیبی ریپذ رقابت

های بافت تاریخی  هشدۀ هر سناریو روی مؤلف هشت سناریو برای آیندۀ بافت تاریخی تدوین شد. فضاهای تعریف ها آن

در آینده هستند. با توجه به وضعیت احتمالی هریک  ها تیقطع ی احتمالی و عدمها تیوضع. این عوامل دارای ندتأثیرگذار

آن بر عوامل دیگر و همچنین با درنظرداشتن منطق هر سناریو، فضای آن سناریو  ریتأثعوامل کلیدی و  نیتر مهماز 

ی ها تیوضعدارای فضاهای مختلف برگرفته از وضعیت احتمالی عوامل کلیدی است. این تدوین شد. هریک از سناریوها 

یرات، آثار و پیامدهای هر تأثیرگذار است که با بررسی این تأثی برای بافت تاریخی زیر برنامهی ها مؤلفهی رواحتمالی 

ادی، محیط زیستی و انسانی ارائه فرهنگی، اقتص-ی حفاظت، دسترسی، عملکردی، کالبدی، اجتماعیها مؤلفهسناریو در 

 شد.

ی مناسب پژوه ندهیآی جدید ها ، روششود نخست پیشنهاد می آن، جیو نتا قیتحق نیشده در ا یط ریبراساس مس

مواجهه و حفاظت از این  تواند یمی خاص بافت تاریخی پژوه ندهیآ یها روشوجود که  چرا ی تاریخی ارائه شوند؛ها بافت

ی تاریخی ها بافتدر این تحقیق،  شده استفادهو فرایند  ها روشبا توجه به دوم،  تاریخی را کاراتر کند. ارزش بای ها بافت

ی تاریخی در سطح کشور صورت گیرد. سوم، توسعه و تدوین فرایند ها بافتی برای پژوه ندهیآدیگر بررسی شوند تا 

ی تر روشنی کشور نتایج زیر برنامهو ساختار  مالحظاته به ی تاریخی تا بتوان با توجها بافتگرا برای  ی زمینهپژوه ندهیآ

محور در  روش را برای حفاظت آینده نیتر مطلوبگرا،  ی زمینهپژوه ندهیآبا توجه به فرایند  نیهمچندست آورد.  به

گاه ی تاریخی با نها بافتی توسعه و حفاظتی برای ها طرحی تاریخی اتخاذ کرد. چهارم، بازنگری و بررسی ها بافت

 محور تهیه کرد. ی توسعه و حفاظتی را با رویکردهای آیندهها طرحی صورت پذیرد تا بتوان پژوه ندهیآ
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